Ir-riforma tal-UE dwar il-protezzjoni taddejta, kif se tagħmel biex il-kooperazzjoni
internazzjonali tkun eħfef?
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Cloud computing ifisser li dejta
li tista' tiġi pproċessata f'Beijing,
tiġi maħżuna f'Boston u tiġi
aċċessata f'Budapest. Fl-era
diġitali, id-dejta tiġi trasferita bħala rutina
bejn il-pajjiżi kemm ġewwa u barra mill-UE.
Imma mhux il-pajjiżi kollha jipprovdu l-istess
livell ta' protezzjoni għad-dejta personali.
Regoli korporattiv vinkolanti huma waħda
mill-għodda li jistgħu jintużaw biex id-dejta
personali tiġi protetta b'mod effettiv meta
tiġi ttrasferita jew pproċessata barra millUE. Negozji jistgħu jadottaw dawn ir-regoli
b'mod volontarju u jistgħu jintużaw għattrasferimenti tad-dejta bejn il-kumpaniji li
huma parti mill-istess grupp korporattiv.
Bħalissa, sabiex jiġu approvati, regoli
korporattivi vinkolanti jridu jiġu verifikati millinqas minn tliet awtoritajiet għall-protezzjoni
tad-dejta.
Ir-Regolament Ġenerali l-ġdid dwar ilProtezzjoni tad-Dejta se jissimplifika
r-regoli korporattivi vinkolanti u jissimplifika
l-proċess ta' approvazzjoni, u b'hekk ir-regoli
jiġu approvati minn awtorità waħda għallprotezzjoni tad-dejta minflok bosta.
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Direttorat Ġenerali għallĠustizzja u l-Konsumaturi

GĦALIEX IL-KOOPERAZZJONI
INTERNAZZJONALI HIJA
IMPORTANTI?
Id-dejta personali qed tiġi trasferita
dejjem aktar b'mod transfruntiera kemm b'mod virtwali u kemm b'mod
ġeografiku - u maħżuna f'servers f'pajjiżi
multipli kemm ġewwa u barra mill-UE.
Din hija n-natura tal-cloud computing.
In-natura globalizzata tal-flussi tad-dejta
jsejħu għal tisħiħ tad-drittijiet għallprotezzjoni tad-dejta tal-individwi b'mod
internazzjonali. Dan jirrikjedi prinċipji
b'saħħithom għall-protezzjoni tad-dejta
tal-individwi, bil-għan li jtaffu l-fluss
tad-dejta personali b'mod transfruntiera
filwaqt li xorta jiżguraw livell għoli u
konsistenti ta' protezzjoni mingħajr
lakuni jew kumplessità mhux meħtieġa.

X'INHUWA L-KUNĊETT TARRIFORMA TAL-UE DWAR ILPROTEZZJONI TAD-DEJTA

Biex iwieġeb għal dawn l-isfidi, irRegolament Ġenerali l-ġdida dwar
il-Protezzjoni tad-Dejta introduċa
sistema li se tiżgura li l-livell tal-UE
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali
Ġustizzja
u Konsumatur

Attitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta

»» Nofs l-utenti Ewropej tal-internet huma
mħassba li jispiċċaw vittma ta' frodi
permezz l-użu mhux xieraq tat-tagħrif
personali tagħhom. (50%).
»» Inqas minn terz tal-Ewropej jafdaw
il-kumpaniji tat-telefown u l-fornituri tasservizz tal-internet (33%); u inqas minn
kwart jafdaw in-negozji ta' fuq l-internet
bħall-magni tat-tfittix, is-siti tan-netwerks
soċjali u s-servizzi tal-posta elettronika
(24%).
»» Kważi l-Ewropej kollha huma favur
drittijiet ekwi ta' protezzjoni madwar l-UE
irrelevanti mill-pajjiż li fih hija stabbilita
l-kumpanija li qed toffri s-servizz (89%).

Ewrobarometru speċjali
431 – Protezzjoni
tad-Dejta, Ġunju 2015

ma jiġix imminat wara li tali dejta tiġi
trasferita barra mill-UE. Dan jinkludi
regoli ċari li jiddefinixxu meta l-liġi talUE hija applikabbli għall-kumpaniji jew
organizzazzjonijiet stabbiliti barra millUE, b'mod partikolari billi jikkjarifikaw
li meta l-attivitajiet tal-organizzazzjoni
jkunu relatati mal-offerta ta' merkanzija
jew servizzi lejn individwi mill-UE,
jew għall-monitoraġġ tal-imġiba
tagħhom, se japplikaw ir-regoli talUE. Il-proċedura ssemplifikata l-ġdida
għall-hekk imsejjħa “deċiżjonijiet ta'
adegwatezza” li se tippermetti l-fluss
bla ħlas tat-tagħrif bejn il-pajjiżi talUE u dawk mhux tal-UE. Deċiżjoni ta'
adegwatezza hija rikonoxximent li pajjiż
li mhuwiex tal-UE jiżgura livell adegwat
ta' protezzjoni tad-dejta permezz
tal-liġi domestika jew tal-impenji
internazzjonali tiegħu. Tali deċiżjonijiet
ta' adegwatezza se jittieħdu fil-livell
Ewropew fuq il-bażi ta' kriterji espliċiti
li se japplikaw ukoll għall-kooperazzjoni
tal-pulizija u għall-ġustizzja kriminali.
Negozji li joperaw globalment se
jibbenefikaw minn regoli ċari u
espliċiti talli jagħmlu użu mir-regoli
korporattivi vinkolanti, kif ukoll millfatt li, meta t-trasferimenti jiġu koperti
minn regoli korporattivi vinkolanti
approvati jew klawżoli kuntrattwali
standard, awtorizzazzjoni minn qabel

mhijiex se tkun aktar meħtieġa. IrRegolament jippromwovi kooperazzjoni
internazzjonali effettiva għallinfurzar tal-protezzjoni tad-dejta
bejn il-Kummissjoni, l-awtoritajiet
Ewropew għall-protezzjoni tad-dejta u
l-awtoritajiet barra mill-UE, permezz
ta' għajnuna investigattiva, skambju ta'
tagħrif u riferiment ta' lment.
Fl-aħħar, bil-promozzjoni tal-istandards
globali, ir-Regolament se jiżgura
tmexxija Ewropeja kontinwa filprotezzjoni tal-flussi tad-dejta madwar
id-dinja.

għan-negozji tal- UE . L-istandards tal-UE
dwar il-protezzjoni tad-dejta għandhom
japplikaw b'mod indipendenti mill-post
fejn tiġi pproċessata d-dejta marbuta
mal-individwi tal-UE.
Fl-istess ħin, dejta trasferita barra mill-UE
teħtieġ li tiġi protetta. Negozji impenjati
għal livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta
jeħtieġu li jiġu pprovduti għodda sempliċi
biex jittaffew trasferimenti leġittimi. Ilkooperazzjoni ta' terzi persuni dwar dawn
ir-regoli l-ġodda se tgħin biex tiżgura li
t-tagħrif personali tal-Ewropej ikun sikur
kull fejn ikun madwar id-dinja

KIF SE JGĦIN DAN?
Meta l-UE tikkoopera mal-pajjiżi li
mhumiex membri, ir-Regolament se
jiżgura li d-dejta taċ-ċittadinitiġi protetta
madwar id-dinja kollha, u mhux biss
fl-UE. Dan se jgħin biex titjib il-fiduċja
internazzjonali fil-protezzjoni tad-dejta
personali tal-individwi, kull fejn tinsab
id-dejta. Din min-naħa tagħha se
tippromwovi opportunitajiet ta' tkabbir
X'inhuma l-bidliet ewlenin?

»» Regoli ċari dwar meta tiġi applikata l-liġi tal-UE għall-kontrolluri tad-dejta barra
mill-UE, b'mod partikolari, billi jiġi speċifikat li kull meta l-attivitajiet tal-kontrollur
ikunu relatati mal-offerta ta' merkanzija jew servizzi lil individwi mill-UE, jew għallmonitoraġġ tal-imġiba tagħhom, ir-regoli tal-UE se japplikaw.
»» Deċiżjonijiet ta' adegwatezza simplifikati li jippermettu l-fluss bla ħlas tat-tagħrif
bejn l-UE u l-pajjiżi mhux membri meħudin fil-livell Ewropew fuq il-bażi ta' kriterji
espliċiti, u li se japplikaw ukoll għall-kooperazzjoni tal-pulizija u għall-ġustizzja
kriminali.

Għandek xi mistoqsija?

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Li t-trasferimenti leġittimi jkunu eħfef u inqas ta' piż billi jiġu infurzati u
simplifikati regoli oħrajn dwar it-trasferimenti internazzjonali, b'mod partikolari billi:

Ikkuntattja Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Jiġu simplifikati u estiżi l-użu tal-għodda bħal "regoli korporattivi vinkolanti",
ħalli jkunu jistgħu jintużaw biex ikopru wkoll proċessuri tad-dejta u fi "gruppi ta'
kumpaniji", u b'hekk tiġi riflessa l-multipliċità tal-atturi involuti fl-attivitajiet għallipproċessar tad-dejta, b'mod speċjali fil-qasam tal-cloud computing.

© L-Unjoni Ewropea, 2016
Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma s-sors
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60434-8
ISBN 978-92-79-60428-7

doi:10.2838/09186
doi:10.2838/691650

DS-04-16-626-MT-D
DS-04-16-626-MT-N

